
 

  
 

ประกาศมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
เร่ือง การขึน้ทะเบียน และการลงทะเบียน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

---------------------------------------------------------------------- 
  เพื่อให้การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคลอ้งกบัหลกัการของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๕ และหมวด ๗ 
แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี ๒๔/๒๕๕๓ วนัที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงประกาศ
หลกัเกณฑ์ การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ไวด้งัน้ี 
 

  ขอ้ ๑   การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตามประกาศน้ี ใหใ้ช้
บงัคบักบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

  ขอ้  ๒  ในประกาศน้ี 
                           “นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา” หมายความวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก ระดบัปริญญาโท และ
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
  “คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา” หมายความวา่ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา” หมายความวา่ คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวชิาท่ีเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 
  “ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา”  หมายความวา่  ผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
  “ค่าบ ารุงการศึกษา” หมายความวา่ ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยัท่ีนกัศึกษาตอ้งช าระเป็นรายภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในระบบหน่วยกิตปกติ 
  “ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย” หมายความวา่ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัส าหรับระบบหน่วยกิตแบบ
เหมาจ่าย  ตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
  “ค่าลงทะเบียน” หมายความวา่ ค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาตามรายภาคการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนลาพกัการศึกษาระหวา่งศึกษา ค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพหลงัลงทะเบียนครบโครงสร้างหลกัสูตร 
ค่าข้ึนทะเบียนมหาบณัฑิต ค่าลงทะเบียนสอบปกป้องวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 
และสอบวดัคุณสมบติั 

“ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย” หมายความวา่ ค่าลงทะเบียนเรียนรวมค่าวสัดุการศึกษาเป็นรายชุดวชิา
เฉพาะนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
  “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลประวติันกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรในระบบงานทะเบียนและวดัผลระดบับณัฑิตศึกษา 



 

 

๒ 
 
 
  “ค่าวสัดุการศึกษา” หมายความวา่ ค่าส่ือการเรียนการสอนของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใน
ระบบหน่วยกิตปกติ ไดแ้ก่ เอกสารชุดวชิา ประมวลสาระชุดวชิา เอกสารคดัสรรและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในรายการ
เอกสารการสอนประจ าชุดวิชาของแต่ละหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา  
  “ค่าธรรมเนียมแรกเขา้” หมายความวา่ ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่ท่ีเรียกเก็บจากนกัศึกษาใหม่
ระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร ช าระคร้ังเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
  “ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันาส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตร” หมายความวา่ ค่าธรรมเนียมเพื่อพฒันา
ส่ือการศึกษาตลอดหลกัสูตรท่ีเรียกเก็บเฉพาะนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตรและนกัศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา ช าระคร้ังเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษา 
  “ค่าบ ารุงห้องสมุด” หมายความวา่ ค่าบ ารุงห้องสมุดท่ีช าระเป็นรายภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนในระบบหน่วยกิตปกติ เฉพาะนกัศึกษาระดบัปริญญาโททุกหลกัสูตร และนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

“ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนล่าชา้” หมายความวา่  ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติมกรณีนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตรลงทะเบียนล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
 

หมวด ๑  
การขึน้ทะเบียนและการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   
  ขอ้ ๓ ผูส้มคัรที่ผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ต่อเม่ือได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร หากผ่านการคดัเลือกเขา้ศึกษามากกว่าหน่ึง
หลกัสูตร มหาวิทยาลยัอนุญาตให้ศึกษาได้เพียงหน่ึงหลกัสูตรเท่านั้น 
  นกัศึกษาใหม่ท่ีข้ึนทะเบียนแลว้ตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีสมคัรเขา้ศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเขา้เป็นนกัศึกษา   
  นกัศึกษาใหม่ท่ีข้ึนทะเบียนแลว้มีความจ าเป็นไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได ้ใหย้ืน่ค าร้องขอลา
พกัการศึกษาพร้อมช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในประกาศมหาวทิยาลยัเร่ืองการ
ลาพกัการศึกษา การต่ออายสุถานภาพ และการคืนสถานภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
 

    ขอ้ ๔  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนภายในก าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาตามท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั      
  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ตอ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าบ ารุงหอ้งสมุด
มาพร้อมกบัการลงทะเบียนเรียนชุดวชิา ตามระบบหน่วยกิตปกติหรือระบบหน่วยกิตเหมาจ่ายแลว้แต่กรณี และ 
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวชิาใดเป็นคร้ังแรกตอ้งช าระค่าวสัดุการศึกษาของชุดวชิานั้นมาพร้อมกบัการ
ลงทะเบียนเรียนดว้ย 



 

 

๓ 
                

  ขอ้ ๕ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย นกัศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวชิาท่ีนบัหน่วยกิตไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงชุดวชิา แต่ไม่เกินสองชุดวชิา ยกเวน้ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  
และดุษฎีนิพนธ์ 
  

  ขอ้ ๖ การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุดวชิา
วทิยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไดไ้ม่นอ้ยกวา่ สามหน่วยกิต แต่ไม่เกินหกหน่วยกิต  เวน้แต่อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัเห็นชอบใหล้งทะเบียนเกินกวา่หกหน่วยกิตไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินเกา้หน่วยกิต 
  การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาดุษฎีนิพนธ์ นกัศึกษาท่ีสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติัแลว้สามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวชิาดุษฎีนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาปกติไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามหน่วยกิต แต่ไม่เกินสิบสอง
หน่วยกิต  
    

   ขอ้ ๗  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัอาจเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
พิเศษส าหรับการศึกษาในระดบัปริญญาโทไดปี้ละไม่เกินหน่ึงคร้ัง  ในชุดวชิาหรือกิจกรรม ดงัน้ี 
  (๑) ชุดวชิาวทิยานิพนธ์หรือชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ   
  (๒) การสอบประมวลความรู้   
  (๓) การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพ 
 

       การเปิดชุดวชิาหรือกิจกรรมท่ีไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึงใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

        ขอ้ ๘  นกัศึกษาประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษตอ้งลงทะเบียนเรียนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั และตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าบ ารุงหอ้งสมุดตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 
 

ขอ้  ๙  นกัศึกษาท่ีไดรั้บผลการประเมินชุดวชิาใดเป็นอกัษรระดบัคะแนน B หรือ C  
แลว้ มีความประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนเพื่อยกระดบัคะแนนในชุดวชิานั้น  ใหล้งทะเบียนเรียนชุดวชิานั้นโดยระบุ
วา่เป็นการสอบเพื่อยกระดบัคะแนน ตามระยะเวลาการลงทะเบียนท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
และตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าบ ารุงหอ้งสมุดตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 
 

 ขอ้ ๑๐   นกัศึกษาท่ีศึกษาครบตามโครงสร้างหน่วยกิตส าหรับระบบลงทะเบียนปกติ หรือศึกษา
ครบตามโครงสร้างหน่วยกิตส าหรับระบบเหมาจ่ายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษา ตอ้ง
ช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 

 
 
 
 



 

 

๔ 
 

 ขอ้ ๑๑ นกัศึกษาผูใ้ดซ่ึงสอบผา่นชุดวชิาตามหลกัสูตรและไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
และประสงคจ์ะสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ใหล้งทะเบียนสอบภายในระยะเวลาท่ีผูอ้  านวยการ
ส านกับณัฑิตศึกษาก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินวนัสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ของนกัศึกษาผูน้ั้น 
 

 ขอ้ ๑๒ นกัศึกษาท่ีศึกษาครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และสอบผา่นชุดวชิาวทิยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ แลว้  แต่ไดล้งทะเบียนเพื่อแกส้ัญลกัษณ์  I   เป็นการล่วงหนา้ส าหรับชุด
วชิาวทิยานิพนธ์ หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ หรือดุษฎีนิพนธ์ในภาคการศึกษาถดัไป ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่เคย
ลงทะเบียนเรียนในชุดวชิานั้น และมหาวทิยาลยัจะคืนค่าลงทะเบียนชุดวชิานั้นใหแ้ก่นกัศึกษา ยกเวน้นกัศึกษาขอ
เปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเป็นกิจกรรมอ่ืน 
 

  ขอ้ ๑๓  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเขา้รับการอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือชุดวชิา
ประสบการณ์วชิาชีพตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรไดใ้นภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนส าเร็จการศึกษา  

ในกรณีท่ีหลกัสูตรใดมีความจ าเป็นตอ้งใหน้กัศึกษาลงทะเบียนโดยไม่เป็นไปตามก าหนดตาม 
วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

 ขอ้ ๑๔ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนติดต่อกนัทุกภาคการศึกษาปกติ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั  

          นกัศึกษาผูใ้ดมีความจ าเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาใด ใหย้ืน่ค าร้องขอลาพกัการศึกษา
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาต่อผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทิน
การศึกษา ทั้งน้ี ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมลาพกัการศึกษาตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นได้
ก าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 

 

หมวด ๒ 
 การเพิม่ การเปลีย่นแปลง การโอน และการถอนชุดวชิา  

    
  ขอ้ ๑๕  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเพิ่มชุดวชิา ใหย้ืน่ค  าร้องขอเพิ่มชุดวชิาต่อผูอ้  านวยการส านกั
บณัฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั  และตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเพิ่มชุด
วชิา  ตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยั   ธรร
มาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น  

การเพิ่มชุดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือนกัศึกษาไดช้ าระค่าลงทะเบียนชุดวชิาครบถว้นและ 
ไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา 
 

  ขอ้ ๑๖  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหย้ืน่
ค  าร้องขอเปล่ียนแปลงชุดวชิาท่ีลงทะเบียนต่อผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษาภายในวนัสุดทา้ยของการเพิ่มชุดวชิา
ตามปฏิทินการศึกษาของภาคการศึกษานั้น  



 

 

๕ 
 
             นกัศึกษาท่ีประสงคก์ารขอเปล่ียนแปลงชุดวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแต่ไม่ไดย้ืน่ค  าร้องขอ
เปล่ียนแปลงภายในเวลาตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่ค าร้องขอเปล่ียนแปลงชุดวชิาล่าชา้ได ้แต่ตอ้งไม่เกินวนัสุดทา้ยของ 
การจดัสัมมนาเสริมคร้ังแรกของชุดวชิานั้นๆ  พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการขอเปล่ียนแปลงชุดวชิาล่าชา้ตาม
อตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น  และใหน้ าความในขอ้ ๑๕ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

                          ขอ้ ๑๗ ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัประกาศไม่เปิดการเรียนการสอนชุดวชิาใดในภาคการศึกษาปกติใด
ภายหลงัจากท่ีนกัศึกษาผูใ้ดไดล้งทะเบียนเรียนไปแลว้ ให้ถือวา่นกัศึกษาผูน้ั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวชิานั้น 
และใหน้กัศึกษาผูน้ั้นเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเป็นชุดวชิาอ่ืนท่ีเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้น  
           ในกรณีท่ีภาคการศึกษาใดไม่มีชุดวชิาใดท่ีนกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลกัสูตร  
ท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นเขา้ศึกษา ให้คืนค่าลงทะเบียนเรียนชุดวชิานั้นใหแ้ก่นกัศึกษาผูน้ั้น  ถา้ภาคการศึกษานั้นไม่มีชุดวชิา
อ่ืนใหล้งทะเบียนเรียนไดอี้ก ใหถื้อวา่เป็นการลาพกัการศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการลาพกัการศึกษา 
 

  ขอ้ ๑๘  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะถอนชุดวชิาใดใหย้ืน่ค าร้องขอถอนชุดวชิานั้นต่อผูอ้  านวยการ
ส านกับณัฑิตศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั  การขอถอนชุดวชิาในกรณีท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากความผิดพลาดในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั  ไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าวสัดุ
การศึกษาในชุดวชิาท่ีขอถอนได ้
  ในกรณีท่ีนกัศึกษาประสงคจ์ะถอนชุดวชิาทั้งหมดท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด  ใหย้ืน่ค  า
ร้องขอลาพกัการศึกษาและช าระค่าลงทะเบียนลาพกัการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น 
 

หมวด ๓ 
การลงทะเบียนเรียนภาคพเิศษ 

    
 ขอ้ ๑๙  มหาวทิยาลยัเปิดใหล้งทะเบียนเรียนภาคพิเศษปีละหน่ึงคร้ัง  โดยมีระยะเวลาการ 

ลงทะเบียนท่ีก าหนดในปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 

   ขอ้ ๒๐ นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ ใหล้งทะเบียนไดเ้ฉพาะชุดวชิา 
หรือลงทะเบียนในเร่ือง ดงัน้ี 

(๑) ชุดวชิาวทิยานิพนธ์  
(๒) ชุดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  
(๓) การสอบประมวลความรู้   

  (๔)  การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพ     

    
 
 
 



 

 

๖ 
 

  ขอ้ ๒๑  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ ตอ้งช าระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา 
และค่าบ ารุงหอ้งสมุดตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 
 

ขอ้ ๒๒ การลงทะเบียนเรียนชุดวชิาวทิยานิพนธ์ นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนชุด 
วชิาวทิยานิพนธ์ในภาคการศึกษาพิเศษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ สามหน่วยกิต แต่ไม่เกินหกหน่วยกิต   
  

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

    
 

                ขอ้ ๒๓ นกัศึกษาซ่ึงไม่ไดล้งทะเบียนเรียนชุดวชิาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนล่าชา้ภายในเวลาการลงทะเบียนเรียนล่าชา้ตามท่ีผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา
ก าหนด โดยยืน่ค าร้องขอลงทะเบียนล่าชา้ต่อผูอ้  านวยการส านกับณัฑิตศึกษา และช าระค่าลงทะเบียนชุดวชิานั้น
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าชา้  ทั้งน้ีตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 
 นกัศึกษาผูใ้ดลงทะเบียนเรียนชุดวชิาปกติล่าชา้เกินกวา่ท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่นกัศึกษาผู ้
นั้นไม่เคยลงทะเบียนเรียนในชุดวชิานั้นและใหคื้นค่าลงทะเบียนชุดวชิานั้นหรือค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าชา้
ท่ีเรียกเก็บหรือน าส่งแลว้ใหแ้ก่นกัศึกษา  
 

  ขอ้ ๒๔ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบปกป้องวทิยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ จะลงทะเบียนล่าชา้ไดไ้ม่
เกินวนัท่ีจดัสอบ  โดยนกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าปรับลงทะเบียนสอบล่าชา้ตามอตัราท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพยสิ์นไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วา่ดว้ยการเงินและทรัพยสิ์น 
      
   ประกาศ ณ วนัท่ี     ๑๕   เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   
            ลงนาม      ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 

          (รองศาสตราจารย ์ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
              อธิการบดีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 


